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Vaatimukset ja standardit tekstiileille 

ja niiden puhtaudelle
• Mikrobiologisen puhtauden standardi (SFS-EN 14065) koskee 

pesulassa huollettuja tekstiilejä. 

• Lakeihin ja asetuksiin perustuvat standardit koskevat 

leikkaustekstiilejä, suojavaatteita.

• Vapaaehtoiset vaatimukset ja standardit koskevat muita kuin em. 

tekstiilejä eli esim. vuodetekstiilit, verhot, potilasvaatteet, peitteet ja 

pyyhkeet. 

• Muita vaatimuksia on paloturvallisuusvaatimukset eli standardit 

paloturvallisiin tekstiileihin esim. verhot. 
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Pyykkihuolto – erilaisia käytäntöjä

• Yksikön pyykit pestään pesulassa. 

• Liinavaatteet pestään pesulassa ja käyttövaatteet pestään yksikössä.

• Kaikki pyykit pestään yksikössä.

• Vain joitakin erikoisvaatteita (esim. monikäyttöiset suihkuessut, 

hygieniahaalarit, magneettivyöt) pestään yksikössä.
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Hygienia puhtaan pyykin käsittelyssä

• Puhdasta pyykkiä käsiteltäessä on huolehdittava hyvästä 

käsihygieniasta.

– kädet desinfioidaan ennen

ennen puhtaan pyykin käsittelyä

• Vältetään puhtaan pyykin turhaa

käsittelyä ja pöyhimistä. 

• Jos yksikössä on liinavaatevarasto, niin asukkaiden asiointia siellä on 

vältettävä. 
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• Puhtaat tekstiilit kuljetettava ja säilytettävä niin, että puhdas pyykki 

ei likaannu eikä ole kosketuksessa likaiseen pyykkiin.

– yksikössä erillinen tila puhtaan ja likaisen pyykin käsittelyyn 

– puhtaan pyykin säilytystilat pidetään puhtaana.

• Jos puhdasta pyykkiä joudutaan säilyttämään käytävällä, on 

avonainen rullakko peitettävä hupulla säilytyksen ajaksi.

• Asukkaan henkilökohtaiset tekstiilit säilytetään hänen huoneessaan 

kaapissa.
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Likaisen pyykin käsittely

• Likapyykkivaunu

pitäisi olla lähellä 

työpistettä.

• Likapyykkivaunun tulisi 

olla kannellinen ja 

jalkapainikkeella avattava.

• Likapyykki voidaan kerätä

myös asukkaan huoneessa

olevaan pyykkikoriin (miel. kannellinen).
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• Likaista pyykkiä käsiteltäessä käytetään suojakäsineitä.

• Kädet desinfioidaan ennen suojakäsineiden pukemista ja 

suojakäsineiden riisumisen jälkeen.

• Likaista pyykkiä käsiteltäessä varotaan, että ei pöllyytellä mikrobeja 

ilmaan.

• Likainen pyykki kerätään suoraan pyykkisäkkiin tai pyykkikoriin 

rauhallisin ottein. Pyykkisäkkiä ei saa täyttää liian täyteen. Säkki pitää 

pystyä sulkemaan hyvin.
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• Likaista pyykkiä ei saa laske pinnoille esim. lattialle.  

• Ulostekokkareet poistetaan ja märkä ja eritteinen pyykki laitetaan 

kuljetuksen ajaksi erilliseen muovipussiin. Pyykkiä ei esikäsitellä eikä 

huuhdella ennen pesua. 

• Yhteiskäytössä oleva pyykkivaunu puhdistetaan päivittäin.

• Asukkaan oma pyykkikori puhdistetaan aina tyhjennyksen jälkeen 

puhdistusaineella.  
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Pyykin pesu pesulassa

• Pyykin lajittelemisessa ja kuljettamisessa noudatetaan pesulan 

ohjeita. 

• Puhtaustaso saavutetaan kun pestään 70 asteessa 10 minuuttia.

• Pesulassa huollettujen tekstiilit ovat puhtaita, tahrattomia, 

kohtuullisen sileitä. 

• Tekstiilien ovat mikrobiologisesti käyttötarkoituksen mukaan 

puhtaita.
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Pyykkihuolto yksikössä

• Pyykin pesulämpötilan tulee olla riittävän kuuma 60-90 astetta. 

• Pyykinpesuaineena käytetään yksikössä käytössä olevaa 

pyykkipulveria.

• Huomioidaan, että jos yksikössä käytetään ns. desifioivaa

pyykkipulveria (esim. Hoiva valko- ja kirjopyykinpesujauhe), niin 

tuotteen desinfioiva ominaisuus voi olla ilmoitettu toimivan vasta 

vähintään 60 asteessa.

10



• Likainen pyykki laitetaan pyykkikoneeseen

väljästi, että pyykki pääsee liikkumaan pesun aikana. 

• Mikäli tekstiili ei kestä 60 asteen lämpötilaa ja pyykki pitää 

desinfioida, niin voidaan käyttää OXY+ jauhetta, joka desinfioi 40-60 

asteessa normaalipituisissa pesuohjelmissa.

• Noudatetaan käyttöohjetta: 1 pss OXY+ jauhetta ja puolet 

normaalista pyykkipulverimäärästä.

• OXY+ käyttö on suositeltavaa epidemia-aikana.
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• Pyykkikoneen luukku puhdistetaan ennen luukun aukaisua. 

• Puhtaat pyykit otetaan koneesta desinfioiduin käsin.

• Pyykin kuivaukseen suositellaan kuivausrumpua. Hidas kuivuminen 

aiheuttaa pyykissä mikrobikasvua. Jos tekstiili ei kestä 

kuivausrumpua, niin pyykki laitetaan kuivumaan väljästi hyvin 

tuulettuvaan tilaan.

• Likaisen pyykin käsittelytilan ”pyykkituvan” pinnat puhdistetaan 

päivittäin ja tarvittaessa.
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Pyykkikoneen huolto

• Pyykkikoneen pyörittäminen tyhjillään säännöllisesti 90 (tai 

valmistajan oheistuksen mukaan) asteessa on suositeltavaa.

– esim. kerran viikossa jos pyykkikone on jatkuvassa käytössä

• Pyykkikone huolletaan säännöllisesti valmistajan ohjeen mukaan.

– nukkasihti puhdistetaan säännöllisesti esim. kerran kuukaudessa.
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Pyykkihuolto erityistilanteissa

• Moniresistentin mikrobin kantaja pitkäaikaishoidossa.

– Normaalikäytännön mukaan pyykkisäkkiin huoneessa. Pestään 

normaalin käytännön mukaan yksikössä tai toimitetaan pesulaan. 

Ei merkintää.

• Tarttuvaa oksennus-ripulitautia sairastavien kosketusvarotoimet 

pitkäaikaishoidossa.

– Pyykki laitetaan huoneessa suoraan pyykkipussiin ja normaali 

pesu erillispyykkinä yksikössä tai pyykki toimitetaan pesulaan 

normaalin käytännön mukaan. Ei merkintää. Voidaan myös 

käyttää veteen liukenevia pyykkipusseja pesulan ohjeistuksen 

mukaan.
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• Influenssapotilaan pisara- ja kosketusvarotoimet.

– Pyykki laitetaan huoneessa pyykkipussiin. Ei merkintää. Pesu 

yksikön normaalin käytännön mukaan

• Syyhy laitoshoidossa ja syyhypotilaan kosketusvarotoimet.

– Pyykki laitetaan huoneessa kirkkaaseen muovisäkkiin. säkin 

molemmin puolin kirjoitetaan SYYHY ja säkin päälle vielä toinen 

muovisäkki kuljetussuojaksi. 

– Pesulämpötilan pitää olla vähintään 60 astetta.

– Jos ei voi pestä kuumassa, niin vaatteet suljetaan muovipussiin 

kolmeksi vuorokaudeksi. 
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• Syyhypyykistä jatkuu

– Vaihtoehtoisesti voi laittaa veteen liukeneviin värillisiin (punainen 

värillisille ja keltainen valkopyykille) pusseihin ja päälle vielä 

kirkas muovisäkki. Toimitetaan pesulaan normaalin käytännön 

mukaan.

– Jos pyykki pestään yksikössä, niin pyykki pussitetaan em. ohjeen 

mukaan värillisiin pusseihin ja pestään vähintään 60 asteessa.
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• Lutikat terveyden- ja sosiaalihuollon yksiköissä.

– Pesulaan menevä lutikkapyykki laitetaan veteen liukeneviin 

värillisiin pusseihin ja kirkas pussi vielä suojaksi. Päälle kirjaus 

LUTIKKAPYYKKI tai yksikön käytännön mukaan.

– Yksikössä pestävä lutikkapyykki pestään vähintään 60 asteessa. 

Pyykki laitetaan suoraan pyykkikoneeseen ja pestään heti. 

Kuivausrummun käyttöä suositellaan. Jos pyykkiä ei voi pestä 

heti, niin vaatteet laitetaan muovipussiin ja se suljetaan hyvin. 
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• Solusalpaajaa saaneen potilaan pyykin käsittely

– Varoaikana pyykki kerätään pyykkipussiin huoneessa ja pestään 

mahdollisimman pian.

– Jos pyykki lähetetään pesulaan, niin toimitaan pesulan ohjeen 

mukaan. Pyykki laitetaan värillisiin pusseihin (punainen värilliselle 

pyykille ja keltainen valkopyykille). Lisäksi laitetaan kirkas 

muovisäkki suojaksi. Eritteitä ei ravistella eikä poisteta. Pyykki 

toimitetaan pesulaan muun pyykin mukana.
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Yhteenveto

• Pyykkihuollossa noudatetaan tavanomaisia varotoimia.

– käsihygienia

– suojakäsineiden oikeaoppinen käyttö

– muu henkilökohtainen suojaus

– puhtaalle ja likaiselle pyykille erilliset tilat

– pyykkihuollon tilat puhdistetaan säännöllisesti

• Noudatetaan pesulan ohjeita pyykin kuljetuksessa pesulaan.

• Yksikössä pestävä pyykki pestään riittävän korkeassa lämpötilassa. 

Jos tarvetta desinfioida, niin käytetään pyykin desinfiointiin 

tarkoitettua jauhetta. 

• Yksikön pyykkikone puhdistetaan ja huolletaan säännöllisesti.
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Kiitos
Mukavaa kesän odotusta


